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• Astăzi, la lași: ROMÂNIA-FRANȚA

GRUPA

c GRUPA

GRUPA

— UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA ;
— TUNISIA ;mondial 

o întrecere

— C.S.U. GALATI ;
— ITALIA ;
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COMPETIȚIA 
TINEREȚII...

și

amplonatul 
universitar, 
a tinereții handbalului, 

începe azi în patru mari cen
tre universitare din țara noa
stră, plasîndu-se, justificat, in 
mijlocul unui interes general 
determinat de ceea ce această 
dispută a oferit la cele cinci 
ediții anterioare, dar și de 
dlrzenia și vigoarea, caracte
ristice tinereții competitorilor. 
Așadar, amatorii de sport din 
Cluj-Napoca, Galați, Iași și 
Timișoara in prima parte 
cei din București, Ploiești
Pitești în cea de a doua, vor 
fi martorii unui palpitant „se
rial" handbalistic, căruia îi do
rim o reușită totală. Este sigur 
că întrecerile, care inaugurea
ză. de fapt, noul sezon inter
național al handbaliștilor, vor 
fi înainte -de toate, o competi
ție a tinereții.

Este bine insă să subliniem 
chiar in ziua startului din 
acest veritabil campionat mon
dial de tineret la handbal, că 
de la această ediție a C.JYl. se 
așteaptă mult mai mult decit 
o remarcabilă angajare fizică, 
decit demonstrarea capacității 
șl a virtuților caracteristice ti
neretului, Competiția celor H 
selecționate naționale studen- 

' țești are și un fond tehnic și 
tactic deosebit. Edițiile prece
dente au dovedit grăitor că 
valoarea nu presupunea neapă
rat și un anumit număr de 
ani de experiență competițio- 
nală. De aceea, poate că nici 
o altă întrecere de amploare 
pe plan mondial, nu a repre
zentat o punte de lansare pen
tru elementele tinere și talen
tate din handbal ca acest cam
pionat mondial universitar, pe 
care mișcarea noastră sportivă 
are cinstea să-l organizeze în- 
cepînd de azi și pină în seara 
zilei de 12 ianuarie, cînd va fi 
cunoscută echipa învingă
toare.

Înainte de a ura deplin suc
ces tuturor participanților, 
considerăm necesar să subli
niem faptul că prezența țării 
noastre printre organizatoarele 
unei mari întreceri din hand
bal nu reprezintă doar o con
secință a poziției fruntașe pc 
care handbalul rbmânesc o 
are in ierarhia mondială, ci și 
o recunoaștere a progresului 
general realizat de țara noa
stră în domeniul educației fi
zice și sportului, o dovadă a 
aprecierii capacității organiza
torice arătată și cu alte pri
lejuri de forurile sportive din 
România socialistă. Este, în 
același timp, o nouă ocazie de 
a manifesta plenar dorința ti
neretului român de a întreține 
relații de pace și prietenie, pe 
baza respectului reciproc, cu 
toți tinerii din lume. In acest 
spirit de caldă prietenie, de 
înțelegere și deplină sportivi
tate avem, convingerea că se 
va disputa întrecerea pentru 
titlul de campion mondial uni
versitar !
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Meciurile din Capitală se 

dispută în sala Dinamo, 
astfel : SÎMBATA, De LA 
ORA 17 : Voința — Rapid 
(f), Dinamo — Rapid (m) ; 
DUMINICA, de la ora 
9: Politehnica — C.S.U. 
Galați (m), I.E.F.S. — C.S.U. 
Galați (f), I.C.E.D. — Poli
tehnica Iași (m).
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După o scurtă întrerupere, cam

pionatele republicane de baschet 
sînt reluate prin partidele progra
mate să se dispute, astăzi și mîi- 
ne, în Capitală, la Timișoara, Con
stanța, Oradea și Tg. Mureș. Spe- 
rînd că cele cî’teva săptămîni de 
inactivitate competițională de care 
au beneficiat marea majoritate a 
jucătorilor și jucătoarelor (cu ex
cepția celor din loturile naționa
le participante la Balcaniadele de 
seniori și de senioare) au fost fo
losite din plin pentru 
judicioase, așteptăm ca 
meciuri ale anului 1975 
roadele antrenamentelor 
fere publicului întreaga

PROGRAMUL PRIMEI ZILE
A, CLUJ-NAPOCA :

CEHOSLOVACIA
R. F. GERMANIA

B, GALAȚI :
SPANIA
UNIUNEA SOVIETICĂ

C, IAȘI :
POLONIA 
ROMÂNIA

Repriza a H-a va fi
D, TIMIȘOARA :

BULGARIA
IUGOSLAVIA

Primele meciuri încep la ora '

— AGRONOMIA IAȘI ;
— FRANȚA;
transmisă la T.V. de la ora 19,00.

GRUPA
— POLITEHNICA 
— JAPONIA.

17, iar celelalte la

TIMIȘOARA ;

ora 18,15.

Iată o fază din semifinala România — Cehoslo
vacia (ediția a IV-a, 1971) : Kavan (Cehoslovacia), 
scăpat de sub supravegherea lui Birtalan, aruncă 
la poartă. Foto : J. KRULIS, "J.

al VI-Iea cam- 
universitar de 
de astăzi, echi- 
ale Bulgariei,

care vor 
atenția 
sportu- 
de 11

asigură acestor în
treceri, 
polariza 
iubitorilor 
lui timp
zile, un nivel cît 
se poate de ridi
cat.

Selecționata ță
rii noastre, deți
nătoare a titlului? 
debutează astăzi 
în compania echi
pei Franței. Hand- 
baliștii români 
pornesc favoriți, 
dar ei au datoria 
de a aborda par
tida cu toată se
riozitatea, oferind 
numeroșilor spec
tatori care o vor, 
încuraja un joc pe 
măsura valorii lor 
cunoscute.

Competiția care 
începe astăzi la 
Iași, Galați, Cluj- 
Napoca și Timi
șoara constituie și 
un mijloc de afir
mare pentru echi
pele studențești 
(„U“ Cluj-Napoca, 
Agronomia Iași, 
C.S.U. Galați și 
Politehnica Timi

șoara), partenere neoficiale de în
trecere, care alături de cele 12 
formații participante la C. M. se 
vor strădui să contribuie la o e- 
ficientă propagandă pentru hand
bal, la spectacolele

C.T.K.-Praga

Start în cel de 
pionat mondial 
handbal. începînd 
pele studențești 
Cehoslovaciei, Franței, R. F. Ger
mania, Italiei, Iugoslaviei, Japo
niei, Poloniei, Spaniei, Tunisiei, 
U.R.S.S. și României vor fi angre
nate într-o interesantă competiție, 
ce deține „capul de afiș“ pe pro
gramul sportiv internațional al 
acestui început de an.

Prezența în patru orașe ale ță
rii a unor formații cu cărți de 
vizită deosebite (Cehoslovacia, 
R. F. Germania, Iugoslavia, Polo
nia, U.R.S.S. si, firește, România)

Citiți in pag. 2—3 
din orașele gazdă

de calitate.

ultimele noutăți 
ale întrecerilor

IOLANDA
LOCUL 3

BALAȘ-SOTER
ÎN CLASAMENTUL

BUNE ATLETE
DIN TOATE TIMPURILE

• LA FOTBAL, A ÎNCEPUT PERIOADA DE TRANSFERĂRI 
IANUARIEA LUNII

PRIMUL TURNEU AL 
„CIRCUITULUI DE TENIS" 

ÎNCEPE MIERCURI 
LA BRĂILA

Duminică, în Capitală, 
Steaua — Sport Club 

M. Ciuc, 
în campionatul 

republican de hochei

L.

pregătiri 
primele 

să arate 
și să o- 
frumuse

țe a baschetului. în mod special 
dorim evoluție bună din partea 
formațiilor feminine Politehnica 
și I.E.F.S. care, săptămîna viitoa
re, vor debuta (în deplasare) în 
grupele sferturilor de finală ale 
cupelor europene, jucînd cu U. C. 
Clermont-Ferrand (în C.C.E.) și 
respectiv cu Spartak-Levski So
fia („Cupa Liliana Ronchetti“).

Revenind la campionatele repu
blicane, vom menționa că la fete 
va avea loe etapa a 10-a a pri
mului tur, din programul căreia 
se desprind partidele Crișul — 
Politehnica (învingătoarea va ocu
pa locul secund la sfîrșitul turu
lui) și Voința București — Rapid 
(importantă pentru calificarea în 
grupa 1—6). Celelalte meciuri : 
I.E.F.S. — C.S.U. Galați și I. P. 
Tg. Mureș — „U“ Iași. Jocul „U“ 
Cluj-Napoca — Olimpia a fost a- 
mînat pentru 10 ianuarie.

în prima etapă a turului secund 
al campionatului masculin, au loc 
următoarele întîlniri : Dinamo —

V. Popa (Dinamo) va demonstra 
din nou spectaculozitatea basche

tului.
■ Foto ; Dragoș NEAGU

Rapid, „U“ Timișoara — I.E.F.S. 
(grupa 1*—6), Politehnica Bucu
rești — C.S.U. Galați, I.C.E.D. — 
Politehnica Iași și Farul — Medi
cina Tg. Mureș (grupa 7—12). 
Partida Steaua — „U“ Cluj-Napoca 
a fost amînătă pentru 24 ianuarie.

SUCCESELE DIN 1974

IMBOLD DE PERMANENTE
ANUL 1975

PEHTRU Iffil PERFORMANTE
Continuăm, in numărul 

zuințelor, opiniilor cu care o serie 

„PERFORMANȚE CARE SĂ NE

de
de

a sportului la 
ARDELEANU

aduce titlul de

Maestra emerită 
scrimă STJZANA 
(Steaua) :

„C.înd un an îți 
campioană națională și balcanic,
„Cupa României", iar acum, în 
preajma încheierii sale, satisfac
ția desemnării ca. sportiva nr. 1 
în scrima românească pe 1974, poți 
să nu fii mulțumită ? Dar cum 
noi, sportivii, considerăm cariera 
noastră de performeri drept un 
lanț al dorințelor și realizărilor 
mereu înnoite, doresc și eu ca 1975 
să însemne pentru floreta femini
nă românească o nouă confirmare

1

1975, an hotăritor In 
pregătirea pentru Jocu
rile Olimpice, i-a gă
sit pe alleții noștri în 
plina pregătire, imagi
nea alăturată, surprin
să . de fotoreporterul 
nostru Dragoș Nsagsi 
la Predeal înfățișează 
o parte a lotului de 
semifond și fond pe 
Poliștoacă. In fruntea 
plutonului, Gheorchî 
Ghipu, recordmanul 
țării la 800 și 1 500 m. 
Imagine cu putere de 
simbol, Ghipu trag.nd 
după el întreg semi- 
fondul românesc.

1974 a fost un an 
bun pentru alergăto li 
și alergătoarele pe 
distanțe lungi, care 
au îmbunătățit nume
roase recorduri ale ță
rii. 1975 trebuie să Ha 
un an și mai bun, de 
aceea atleții se pregă
tesc cu sporită con» 
ftiinciozitate. Primai 
examen serios - Cro
sul Balcanic, în martie 
la Băile Felii*

astăzi, publicarea gîndurilor, nă~ 
sportivi intimpină Noul An.

ACREDITEZE PENTRU J.O."
a valorii sale internaționale. Tn- 
cepînd 
ropeni" 
echipa 
are un 
minînd 
(din iulie), 
țării noastre deține medalia de 
bronz, ne vom prezenta cu gîndul 
realizării unor performanțe care 
să ne acrediteze pentru jocurile 
Olimpice din 1976. Pentru că a- 
cesta este țelul nostru major pe 
care ne vom strădui să-1 atingem. 
Și dacă eu am să reușesc în 1975 
să mă număr printre protagonis
tele marilor competiții, voi con
sidera că mi-am făcut datoria.

Iar pe plan personal, îmi doresc 
din toată inima ca și în anul care 
vine să mă înțeleg cu soțul meu 
(și el scrimer) la fel de bine. A- 
dică, fără florete..."

cu „Cupa campionilor eu- 
(din luna martie), unde 

noastră de club, Steaua, 
palmares prestigios și ter- 
cu campionatele mondiale 

unde reprezentativa

.SPER

MECI
DE

SA JOC AL lOO-’ea
IN REPREZENTATIVA

POLO A ȚARII"
CORNEL 

decanul de
Maestrul sportului 

FRAȚILA (Dinamo), 
vîrstă al poloiștilor din reprezen
tativa țării : „Am încheiat anul 
1974 cu cel mai frumos rezultat 
sportiv din cariera mea — locul 
III în ierarhia celor mai puterni
ce echipe de club de pe continent, 
ocupat împreună cu coechipierii 
de la Dinamo. în noul an mă voi 
pregăti cu o și mai mare ambi
ție. Nu de alta, dar vreau să de
vin titularul caschetei cu nr. 1.

(Continuare in pag. 2-3)



CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE HANDBAL STEAUA-SPORT CLUB
După intense pregătiri, în cele patru orașe-gazdă ale întrecerilor 

preliminare din cadrul C M. universitar de handbal, astăzi se va da 
startul oficial, programul primei zile cuprinzînd, fai toate grupele, 
meciuri deosebit de atractive. In așteptarea rezultatelor, oferim citi
torilor cîtcva din ultimele noutăți consemnate, ieri, și transmise 
telefonic de corespondenții și reporterii noștri.

■ ■ni Prezența echipei române în 
grupa preliminară ce va 

ti găzduită de sala sporturilor din 
localitate 
.teres în 
handbal. 
României 
versitară 
nerelor sale de întrecere, selecțio
natele Franței și Poloniei, sosite de 
mai multe zile în oraș, sînt urmărite 
în permanență, iar casele de bile
te sînt pe cale de a epuiza și ul
timele rezerve. Totodată, compO- 
nențil divizionarei B, Agronomia, 
fac ultimele pregătiri pentru a 
oferi celor trei competitoare — în 
partidele lor neoficiale — o repli
că demnă de valoarea acestui tur
neu.

în partida de debut, pe care re
prezentativa țării o susține astăzi 
în compania handbaliștilor fran
cezi, calculul hîrtiei acordă pri
ma șansă românilor, în a căror 
formație evoluează, printre alții, 
Ștefan Orban, Radu Voina, Ștefan 
Birtalan, Adrian Cosmn, Werner 
Stbckl, Gavrila Kicsid etc. Mult 
mai dificil se anunță. însă, me
ciul decisiv pentru locul I în 
grupă, care va opune marți se
lecționatei noastre pe redutabilul 
,7“ universitar polonez.

La ultimul antrenament 
handbaliștilor români am solicitat 
căpitanului echipei G. Kicsid, o 
scurtă declarație : „Sîntem conști-

stîrnește un deosebit in- 
rîndurile amatorilor de 
Antrenamentele echipei 
campioana mondială uni- 
„en titre", ca și ale parte-

enți, atît eu cit și colegii mei de 
echipă, că sarcina ce ne revine 
este destul de grea. Avem de a- 
părat, de astă dată pe teren pro
priu, titlul cîștigat tn 1973, la 
Lund (Suedia). Ne vom strădui, 
luptînd din toate puterile pentru 
a învinge din nou, chiar dacă la 
această ediție va fi, după cum se 
pare, mult mai dificil. In actua
lul campionat, reprezentativele U- 
niunii Sovietice și Iugoslaviei ali-

sit din plin ziua, efectuînd unul 
sau două antrenamente.
• Se discută mult aici despre șan
sele de calificare în semifinale. 
Pronosticurile se îndreaptă, firesc, 
către echipele Cehoslovaciei și 
R. F. Germania, reprezentante ale 
unor țări cu bogate tradiții în 
handbal. De altfel, ambele echipe 
au reușit, la edițiile trecute ale 
campionatelor mondiale studen
țești, cîștigarea cîte unui titlu și 
mai muite clasări pe podium. Dar 
recentul turneu desfășurat în Tu
nisia, în care gazdele au condus 
o repriză o selecționată a țării 
noastre, ne determină să nu-i so
cotim pe handbaliștii tunisieni di-

ULTIMELE NOUTĂȚI
DIN ORAȘELE GAZDA

al

niază garnituri extrem de valo
roase și candidează cu șanse spo
rite Ia locul I. Sper însă că vom 
trece cu bine acest prim examen 
al anului, aducînd chiar din pri
mele zile ale Iui ’75 o deplină sa
tisfacție iubitorilor sportului din 
tara noastră44.
flU LUApnrA înaintea începerii 
LLUJ-fiflrULA întrecerilor, totul 
este pus la punct în bătrina ceta
te universitară. Strădaniile orga
nizatorilor, interesul recunoscut al 
localnicilor pentru handbal, valoa
rea competitoarelor — iată cîteva 
garanții certe pentru un debut 
spectaculos al „sfertului" clujean 
în campionatul mondial universi
tar.

Echipele participante, Ceho
slovacia, R. F. Germania și Tuni
sia au sosit în cursul nopții de 
joi spre vineri și au fost cazate 
la căminul studențesc numărul 14. 
Vineri, ele au făcut cunoștință cu 
sala Sporturilor, arătîndu-se în- 
cîntate de moderna construcție. 
Toate cele trei formații au folo-

nainte învinși. Vom asista 
mare surpriză ? Să vedem ! 
0 Al ATI Pregătirile pentru
UALA|I duirea întrecerilor 
pei B (la care participă, 
pînd ' 
dențești ale Uniunii Sovietice, 
Spaniei și Italiei, iar în afară de 
concurs C.S.U. Galați) au fost ter- 
tninate de cîteva zile. La sala 
sporturilor au fost puse la punct 
ultimele amănunte de ordin teh
nic. Pe străzile orașului, sute de 
afișe colorate fac cunoscut 
torilor de handbal programul 
petiției.

Vineri după amiază cele 
delegații au sosit la Galați, 
atenție deosebită se bucură 
mația universitară a Uniunii So
vietice, din care fac parte nume
roși și apreciați 
Mahorin, 
gutin, 
hotin, jucători care vizează, 
dreptățit primul loc în grupă. Cît 
privește ocupanta locului doi, con
siderăm că cele mai multe șanse

de astăzi, echipele 
ale Uniunii

la o

găz- 
gru- 

înce- 
stu-

ama-
com-

trei 
De o 

for-

internaționali :
Oganezov, Kravțov, La- 

Cikalaev, Rezanov și Pla- 
în-

I

II
I

• LA CASA DE CULTURA DIN 
FAGARAȘ a avut loc o Intîlnlre 
a iubitorilor drumeției din loca
litate cu un veteran al alpinis
mului românesc. Emilian Cristea, 
maestru emerit al sportului. Ex
punerea temerarului alpinist, „Cu 
aparatul de fotografiat prin Car- 

proiecții de 
un deosebit 
auditoriului.

• HANDBALISTELE DE LA ȘCOA- 
LA SPORTIVA SIBIU s-au întors 
din Polonia unde, la Gdansk, au 
participat la un turneu internațio
nal pe care l-au cîștigat eu brio. 
Sibiencele au obținut cîteva re
zultate bune, ca de pildă, 13-7 
cu S.Z.S. Oliwa, 9-4 cu W.S.W.F. 
Gdansk (senioare) și 21-20 cu 
Start Elblag (senioare), q ARENA 
DE POPICE cu patru piste, ,,Pre- 
parația" din Petriîa a găzduit o 
reușită competiție organizată tn 
cinstea zilei de 30 Decembrie. 
Trofeul a revenit formație;! Pro
gresul Lonea, notată pe foile de 
arbitraj cu 2 908 pd (s-a jucat la 
proba de 120 lovituri mixte), iar 
la individual jucătorilor din echi
pa divizionară Jiul Petiila, Mihai 
Torok și Iosif Balog - ambii do- 
borînd cîte 517 popice, o LA GA
LAȚI se reînnoadă firul unei vechi 
tradiții fotbalistice. Este vorba de 
înființarea unei echipe de fot
bal în cadrul liceului ..Vasile 
Alecsandri’*, care în semn de 
omagiu a luat denumirea 
,,D.V.A.", cum se numea formația 
care a funcționat pe lingă acest 
liceu între anii 1918—1941. e A- 
SOCIAȚIA SPORTIVA MONEDA 
PITEȘTI, care funcționează pe 
lingă filiala Băncii Naționale din 
reședința județului Argeș, a îm
plinit la finele anului trecut 20 
d® ani de existență. La ,,Mone
da" se practică in mod organizat 
o serie de sporturi, la care. a- 
nual se organizează campionate 
de casă. e LA HAȚEG, A.S. Vo
ința a organizat tradiționala 
competiție de iarnă la tenîș de 
masă. pentru cooperatori și 
membrii lor de familie. După 
dispute atractive, pe primele 
trei locuri s-au clasat : N. Sbu- 
chea, A. Ilioni și |. Cazaca. 
O PE PIRTIA DIN STAȚIUNEA 
BALVANYOS (jud. Covasnaj peste 
200 de sportivi au participat la 
primul concurs de săniuțe și 
schi din cadrul „Cupei tineretu
lui". Printre ciștigători s-au nu
mărat : Cs. Jozsa (Șc. gen. 3 Sf- 
Gheorghe), Elena Zincă (Liceul 
Agricol) — la săniuș, S. Keîemen 
(Liceul Agricol) și Elisabeta Be
la (Șc. gen. 2 Sf. Gheorghe) — 
la schi. • IN ORAȘUL BOCȘA 
s-a inaugurat o nouă arenă de 
oopîce, proprietatea asociației 
sportive Voința. Cu acest prilej a 
avut loc un concurs cîștigat de 
dubla campioană națională la 
junioare, reșițeanca Eugenia Hol- 
lesch și Valeria Miclea, tot un 
popicar din Reșița, © 30 DE AR
BITRI de fotbal din Bîrlcd, In 
frunte cu internaționalul Nicolae 
Rainea, au început pregătirile 
pentru noul sezon. Prima ședință 
de antrenament a avut loc la 2 
ianuarie, în aer liber, pe stadion.

CORESPONDENȚI : L. Valentin, 
1. lonescu, S. Băloi, D. Moraru- 
Slivna, I. Fețeanu, S. Nicu, Gh. 
Briotă, T. Țăranu și E. Salomon.

păți”, însoțită de 
diapozitive, a avut 
succes in rindurile

Turneul de handbal feminin de la Galați
EVOLUȚII SUB NIVELUL CERINȚELOR
Desfășurat la Galați în ultimele 

zile ale anului trecut, cel dintîi 
turneu de sală din actuala ediție 
a Diviziei A de handbal feminin 
s-a situat cu mult sub nivelul ce
rințelor, atît din punct de vedere 
valoric, cît și spectacular. Majo
ritatea echipelor au evoluat de
parte de potențialul lor obișnuit, 
abundența greșelilor, ratărilor și 
imprudențelor tactice presărîn’d 
turneul cu multe rezultate surpri
ză.

Echipa cu cea mai slabă evolu
ție în acest turneu este — din 
păcate — tocmai aceea care tre
buie să apere prestigiul handba
lului nostru feminin în C.C.E., 
campioana țării, I.E.F.S. Studentele 
au suferit două Infringe™ în fața 
Progresului și Rapidului Bucu
rești. comportîndu-se foarte slab 
și în prima parte a partidei lor 
cu ultima clasată, Sparta Mediaș. 
Explicația regresului îngrijorător 
al echipei campioane trebuie cău
tată în primul rînd în menținerea 
exagerată ca titulare a Elenei 
Frîncu și Măriei Bota (deși ulti
ma a anunțat de mai multă vre
me că se retrage din activitate !...) 
în al doilea rînd, handbalistele 
de la I.E.F.S. ne-au apărut plicti
site, fără vervă și; poftă de joc, 
insensibile la ratări și goluri pri
mite, dar dispuse în permanență 
să aprecieze... deciziile arbitrilor !

In contrast cu formația I.E.F.S. 
a fost echipa Confecția București, 
revelația acestui turneu. In vizi
bil progres, textilistele au cîști-

gat toate cele trei partide susți
nute la Galați, urcînd în clasa
ment patru locuri. Evoluții pro
mițătoare au mai avut Universi
tatea București (.și ea cu trei vic
torii, marcînd un progres în jocul 
de , apărare), Progresul (parțial) și 
Universitatea Timișoara. Handba
listele timișorence, instalate pe 
poziția de lider, se găsesc pe dru
mul cel bun, omogenizarea garni
turii lor, în curs de desăvîrșirc, 
permițîndu-le să se îndrepte ver
tiginos spre un titlu republican

O idee la care vrem să ne o- 
prîm este încercarea făcută de 
antrenorul ultimei clasate, Sparta 
Mediaș. Convins — după primul 
tur — că nu are șanse de supra
viețuire în primul eșalon, antre
norul H. Schwarz s-a decis să-și 
întinerească sută la sută garnitu
ra, aliniind la Galați o formație 
de... junioare. După două jocuri, 
foarte tinerele handbaliste medi- 
eșence au reușit să pună proble
me campioanelor !

La 7 ianuarie este programat 
la Sf. Gheorghe al doilea turneu. 
Poate că acolo se va putea con
semna un reviriment de formă 
al celor mai bune echipe de hand
bal feminin din țară,

Al. HORIA

Aseară, într-un meci amical, 
formația feminină I.E.F.S. a în
vins Franța cu 14—5 (8—4). Azi, 
de la ora 18,30, în sala Progre
sul din Capitală : Confecția Bucu
rești Franța.

CORIN BIANU, BRAȘOV. „Râvașole* 
ne-au sosit tîrziu. Ca să nu mai pățiți 
la fel la anul, trimiteți-le de ne acum !’ 

MARIAN ClRCIUVOIANU, SATUL CIUL- 
NIȚA 115, COMUNA LEORUENI, JUDEȚUL 
ARGEȘ. |n primul rînd, vă mulțumesc 
pentru urări șl pentru mult prea fru
moasa ilustrată trimisă. Vă doresc suc 
ces în corespondența cu alți suporteri ai 
echipei Dinamo I

GABY BASARAV, SATUL FJNT1NELE. 
„Siderurgistul Găleți a activat un singur 
an în Divizia A ? Mi-e teamă să nu se 
intîmple același lucru și cu echipa noa
stră dragă, F.C. Galați”. Vreau să pre
cizez, înainte de toate, că Siderurgistul 
Galați a participat la două ediții ale 
campionatului Diviziei A. Este adevărat, 
nu consecutive. Este vorba de edițiile 
1963—64 și 1965—66. Oricum, gălâțenii au 
avut forța de a reveni. Poate că același 
lucru îl va face și F.C. Galați, dacă nu 
va putea evita retrogradarea. Evident, 
situația ei este grea. Dar, la fotbal, ni
mic nu este prea greu, după cum nimic 
nu este prea ușor.

MARIN TO3OC, BRĂILA. „Se „poartă” 
cornerele scurte. Eu unui, n-am reușit sâ 
înțeleg care este avantajul lor, de cele 
mal multe ori ele fiind- interceptate de

apărători". Se încearcă tot felul de me
tode pentru a se depăși apărările, alcă
tuite, în general, din jucători înalți. Cor- 
nere.le scurte reprezintă ung din aceste 
metode. Dar, parcă,' uneori îmi este și 
mie dor de un corner lung, care-i pune 
în luptă aeriană pe înaintași șl pe apă
rători. Și îmi amintesc, ca și dv., de 
goluri înscrise direct din corner (Dridea 
II, într-un meci Petrolul — Rapid, disputat 
la Ploiești).

A. FLORIN RADULESCU, S’NAIA. 1. Nu 
vă putem da încă un răspuns precis. 
Cea mai sigură adresă pe care i

poate scrîe lui file Nâstase este aceea 
a Federației române de tenis, str. Va- 
sile Conta nr. 16, București, sectorul !■

2.
se

le are formația Spaniei, care a 
progresat foarte mult în ultima 
vreme. Un argument în plus ni se 
pare și prezența ei de două ori 
Intre primele patru clasate (în 
anul 1966 — locul II, iar în 1971 
— locul IV).

Dornici de a nu dezminți tra
diționala ospitalitate românească, 
gălățenii au prevăzut pentru .hand
baliștii străini și un atractiv pro
gram cultural recreativ.
TIMICdlPA Orașul de pe Bega a In- 
IIIVlldUrtnHtîmpinat echipele parti
cipante in grupa D a campio
natului mondial universitar cu 
o iarnă autentică. Primii so
siți — handabaliștii din .Țara 
soarelui râsare", care au și făcut 
cîteva antrenamente de acomoda
re în sala Olimpia. La ora cînd 
are loc convorbirea telefonică ni 
s-a anunțat și sosirea formației 
bulgare. Handbaliștii iugoslavi, 
marii favoriți ai grupei, sînt aș
teptați în cursul serii.

Dacă formația iugoslavă, cuprin
zînd în lotul ce va evolua la Ti
mișoara 7 jucători ai reprezenta
tivei cîștigătoare a „Cupei Mon
diale" (noiembrie 1974) — Zorko, 
Gazivoda, Bojovici, Fajzula, Vida- 
kovici, Serdaruzici și Pavicovici — 
are toate șansele de a încheia tur
neul preliminar în fruntea clasa
mentului, în schimb, pentru locul 
secund se anunță o dispută extrem 
de echilibrată între handbaliștii 
bulgari și cei japonezi.

De subliniat și eforturile orga
nizatorilor de a oferi echipelor 
oaspete un bogat program extra- 
sportiv : vizite la marile între
prinderi (Guban, Electrobanat, 
I.M.T.), în Institutele de învăță- 
mînt superior și vizionarea unui 
spectacol oferit de ansamblul stu
dențesc „Doina Timișului".

CAPUL DE AFIȘ AL UNEI9

A CAMPIONATULUI DE
Campionatul republican de ho

chei pe gheață se reia zilele ur
mătoare cu întreceri de mare in
teres. Astfel, pe patinoarul „23 
August" din Capitală va avea loc, 
duminică (ora 16) și luni (ora 18), 
dubla întîlnire dintre actuala cam
pioană a țării, Steaua București 
și Sport club din Miercurea Ciuc. 
Echipa dinamoviștilor bucureșteni 
se deplasează la Galați unde, 
marți și miercuri, va juca în com
pania formației Dunărea din loca
litate. Aceste întîlniri contează 
pentru grupa I a Diviziei A.

La sfîrșitul săptămînii următoa
re iubitorii hocheiului vor avea 
posibilitatea să urmărească o nouă 
rundă de întîlniri, inclusiv în gru
pa a Il-a divizionară. Cea mai 
importantă dintre acestea este, 
indiscutabil, dubla partidă dintre 
principalele pretendente la titlu, 
echipele bucureștene Steaua și 
Dinamo. Dar iată programul a- 
cestei etape : sîmbătă 11 si dumi
nică 12 ianuarie : BUCUREȘTI : 
Dinamo — Steaua și A.S.E. — Li
ceul nr. 1 M. Ciuc ; GALATI : 
Dunărea — Sport club M. Ciuc ; 
CLUJ-NAPOCA : Agronomia —
Tîrnava Odorhei.

La această oră situația în cla
samentele celor două grupe se 
prezintă astfel :

GRUPA I
1. Steaua 8 7 0 1 42—19 14
2. Dinamo 8 6 1 1 44—29 13
3. S. C. M. Ciuc 8 1 1 6 25—41 3
4. Dunărea Galați 8 1 0 7 22—44 2

GKU
1. Tîrnava Odo
2. Agronomia
3. A.S.E.
4. Liceul nr. 1

După cum s 
cu seamă în 
că a campion: 
tru echipe, pJ 
Dinamo și SpJ 
există un sen 
poate fi modil 
celelalte parti 
cate. Același 
cepția primulu 
Il-a ceea ce d 
rile următoarei 
tanță deosebii 
configurație a 
mente.

Fără a mini 
ocuparea locul 
pretendente foi 
rea Ciuc și 9 
portantă rămii. 
rectă, dar și. 
Steaua și Din 
și insVmnătate: 
dintre cele dej 
rece nu cu j 
urmă. Dinamo 
litate, la M. Ci 
tidele sale cu 
este exclus ca 
să se mai repJ 
chipelor din d 
Miercurea Ciul

DUPĂ TURNEUL PENTRU „CUPA F. R.
0 INTERESANTĂ COMPETIȚIE PE

CARE EVIDENȚIAZĂ... INDIVIDUAL
Deși nu sîntem partizanii de

clarați ai competițiilor pe echipe, 
într-un sport eminamente indivi
dual, cum este boxul, trebuie să 
recunoaștem că finala „Cupei 

. F.R.B.- a avut calități incontesta
bile, capabile să stîrnească inte
resul publicului și să facă — in
direct —' o bună propagandă pu- 
gilismului.

UltimubTneci a creat în rîndu- 
rile suporterilor celor două echi
pe, ba chiar și printre privitorii 
neutri, o tensiune pe care rar o 
poate "naște o întrecere indivi
duală. înainte ca ultima pereche 
să urce treptele ringului, candi
datele la victoria finală se aflau, 
pe tabela de punctaj, într-o situa
ție care făcea incertă decizia pri
vind decernarea trofeului. Cam
pionul țării la categoria grea, 
constănțeanul Ilie Dascălu nu 
reușise spre disperarea antreno
rului său Adrian Teodorescu, 
decît să smulgă un meci nul brăi- 
leanului Gheorghe Bunea. Astfel, 
Farul — care avusese la un mo
ment dat și un avans de 6 puncte 
— nu mai conducea decît cu două 
puncte (21—19) în fața formației 
Box-Club Brăila, ceea ce era in
suficient, pentru că urma meciul- 
vedetă al galei (destul de inopor
tun stabilit, într-un meci pe echi
pe în care calculul tactic are 
regulile sale, dar care s-a dove
dit, întîmplător, de o nesperată 
spectaculozitate). Iată cum un 
meci, altfel fără nici o recoman
dare deosebită (dacă excludem 
faptul că brăileanul Ion Guță în
vinsese prin k.o., cu două seri în 
urmă, pe rutinatul Vasile Kiss !), 
a produs emoție în rindurile pu
blicului. Pe umerii lui Ion Adam

s-au așezat toate speranțele con- 
stănțenilor, cărora le era deajuns 
și un meci nul, in sistemul de 
punctaj 3—2—1. Scăpînd, în prima 
parte a meciului, de teribilul 
punch al brăileanului. Ion Adam 
nu numai că a dus lupta pină Ia 
capăt, dar a și dominat-o cu o 
rară voință de victorie, pentru 
care i se cuvin felicitări.

Cu 6 victorii contra 4 (și un 
meci nul), Farul obține din nou 
„Cupa Federației române de box“, 
pe care o merită, datorită unui 
lot omogen, bine antrenat și ve
rificat în dese competiții și în 
turnee peste hotare. Succesul con- 
stănțenilor era așteptat, mai ales 
că numără în rindurile lor doi 
campioni naționali, pe Ibrahim 
Faredin (muscă) și pe Ilie Das
călu (grea), dar și alți boxeri 
experimentați ca Mcmet Iuseim, 
lacob Augustin sau Alexandru 
Tîrboi. Surprinzător a fost în 
schimb accesul în finală al forma
ției brăilene. dar trebuie să spu

nem — celor 
adevărata final 
nirea prelimina 
lăți — că partide 
la nu a rămas 
(dimpotrivă) în 
lui de forțe s 
desfășurat în | 
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„SPER SĂ JOC ĂL 100 LEA

(Urmare din pag. 1)

în echipa națională. Primul pro-- 
iect : să depășesc cifra de 100 de 
selecționări în reprezentativă, per
formanță de care mă mai despart 
13 meciuri. Apoi, sînt convins că 
dacă vom participa la campiona
tul mondial cu o echipă alcătuită

din cei mai | 
țară — atît la 
grad (1973), cît 
Viena (1974) na 
de bază — voml 
surpriză. In fin 
nă cu colegii i 
să ocupăm o p 
în viitoarea edi

BELGRAD - ULTIMA ESCALĂ ÎNAINTE

CONST. VASILESCU, BUCUREȘTI.
putea spune că stați rău cu <_____
cartonașelor roșii și galbene. Oricînd, ați 
putea deveni secretarul Comisiei' de dis
ciplină I Semnele dv. de mirare sînt le
gate însă de necunoașterea unor lucruri. 
De pildă, cartonașul roșu înseamnă eli
minare din joc, dar nu și suspendarea 
automată a jucătorului respectiv. Dîn 
piesele de la dosar și din discuțiile din 
Comisia de disciplină, uneori se ajunge 
la concluzia că nu este cazul unei sus
pendări. Așa s-a intîmplat cu 
(Chimia Rimnicu Vilcea) și cu 
(Politehnica lași), fn ceea ce 
cartonașele galbene, cînd s-au 
trei in „palmaresul" unui fotbalist, acesta 
stă o etapă pe tușă. Jucătorii ia care vă 
referiți și-au efectuat pedeapsa, nejucînd 
în meciuri de cupă (acolo unde dv. n-ați 
mai ținut evidența I).

ilustrații : N. CLAUDIU

N-aș 
evidența

Cincâ 
Dănilă 

privește 
adunat

Maestrul emerit al sportului 
IVAN PATZAICÎIIN (Dinamo), 
medaliat cu bronz Ia campiona
tele mondiale de caiăc-c(mbe : 
„Deși mi-a adțis trei miedalii. de 
bronz la Xodiimilcp, nu pot a^za 
anul care a Jtrfedut] întră iei mai 
buni ai mei. - Șl hu numai pentru 
faptul că nu am reușit mai mult 
decît bronz în Mexic, ci pentru 
că atît la mondiale, «ît și la re
gata Duissburg, al doilea concurs

important al sa 
putut apăra șa] 
tea forțelor fiz 
săl-mi doresc pa 
fiu sănătos, să 
(concura în conq 
cum, cred că 1; 
pionatele lumii 
o medalie — J 
dintr-un metal 

aceasta, importai
Montreal". 1

„REVENIRE ÎN ECHIPA NAȚI
Maestrul emerit al sportului 

GHEORGHE BERCEANU (Steaua), 
campion olimpic și dubiu campion 
mondial : „Poate părea curios ca 
un campion olimpic și mondial să 
dorească să-și recapete locul în 
echipa națională. Inactivitatea, 
cauzată de starea precară a să
nătății mele, a făcut ca în 1974 
să muncesc intens, pentru . a pu

tea redeveni tit 
kg. Știu că ace 
ușor de realize 
Constantin A 
european și mt 
C.M., este un 
trecut. Dar, în 
pregăti temeini 
chipa țării, cu 
medalie de cat
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Miine reîncepe Jocul. E adevărat, deocamdată doar in cabinetele 
medicale, între home-trainer și stetoscop, dar, oricum, începe... 
Undeva, în spatele aparatului de radiologie, antrenorii se uită 
atenți la reacțiile imediate ale medicilor, dornici să afle, cu o 
clipă mai devreme, fișa elevilor lor.

Așadar, miine e startul. Fotbaliștii vor urca la munte, pentru 
a începe ceea ce numim, în mod obișnuit, pregătirea fizică fun
damentală, acest acumulator care are pretenția să asigure „aprin
derea" pînă in decembrie.

în aceste puține rlnduri, cîteva cuvinte despre Jocul care 
începe.

în mintea reporterului stăruie cuvintele lui Hașoti, reproduse 
dintr-un scurt dialog pe care antrenorul constănțean l-a avut, acum 
doi ani, cu antrenorul maghiar Lorant, intr-un oraș vest-german. 
Spunea atunci Lorant : „Dragă Hașoti, de cind sînt antrenor aici, 
in țara lui Beckenbauer, am ajuns la concluzia că intre fotbaliștii 
de aici și fotbaliștii din țara mea sau a ta există o singură dife
rență : in timp ce nouă ni se pare că terenul de fotbal e prea 
mare, lor li se pare că e prea mic“.

Maratonul de iarnă la care iau startul toți fotbaliștii noștri, pe 
trasee care oscilează între „drumul spre Cotă", „drumul spre 
Cristian", pantele Păltinișului ete., etc., a intrat de mult, ca o 
condiție inevitabilă, în programul de pregătire. Dar. acest program 
ultraconfirmat are nevoie, mai mult ca oricind, de originalitatea 
gindirii fiecărui antrenor in parte, care trebuie să mediteze asu
pra mijloacelor cele mai potrivite pentru echipa sa și pentru fie
care jucător în parte. E adevărat, uneori se păstrează impresia 
că terenul de fotbal este prea mare pentru jucătorii români, dar 
a gindi numai din acest punct de vedere înseamnă a simplifica 
lucrurile. Ni se pare mult mai grav faptul că fotbaliștii noștri 
pierd, de cele mai multe ori, duelul unor sprinturi de 10—20 de 
metri în dispute cu un Hoeness sau cu un Rensenbrink, ca să nu 
pomenim decît două nume. In afară de aceasta, marele maraton 
de iarnă, a cărui menire nu poate fi respinsă, are 
nu ucide fotbalul prin monotonie și prin refuzul de 
gea acestor copii mari care ii duc dorul.

Miine, în cabinetele medicale, antrenorii trebuie 
intens asupra modalității de a transforma maratonul de 
intr-un cros esenția'.mente al fotbalului și nu într-o corvadă 
care să întărească plămînii prin sacrificarea uno-r reflexe și ca
pacități de reacție atit de necesare în focyl luptei.

în zona fotbalului avansat, această fferioadă fundamentală co
incide, în general, cu începutul lui... august. Acum, în ianuarie, 
Hoeness, Rensenbrink, Channon sau Altafini joacă etapă de etapă, 
pormițîndu-și doar o scurtă întrerupere pentru sărbătorile de 
iarnă. Dar atunci, in august, alergarea 
voadă, deoarece crosul servește pas cu 
cului și nimic nu se face fără minge.

Pentru fotbaliștii de oriunde, mingea 
tul stimulent la efort. Ar fi momentul 
iau, una cite una, fișele cir cifre din mina medicului, să medi
teze puțin asupra acestei realități, mai importantă (deseori) decît 
multe din axiomele fiziologiei efortului...
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VERSAR AL LUI „U“ CRAIOVA. 
După cum s-a mai anunțat, echi
pa Universitatea Craiova va pleca 
luni, 6 ianuarie, intr-un lung tur
neu de 19—12 jocuri în Brazilia, 
urmînd să se înapoieze în țară în 
jurul datei de 15 februarie. Fot
baliștii craiovcni vor susține pri
ma partidă la 11 ianuarie 
ca adversară formația 
care anul trecut 
ra.

@ PERIOADA 
RĂRI A LUNII 
la fiecare început 
tea fotbalistică reintră în actuali
tate cu obișnuita perioada de 
transferări prevăzută în actualul 
regulament, art. 1 al. b. Ea a în
ceput de la 3 ianuarie .și va dura 
pînă la 15 ianuarie și se referă
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Maestrul emerit al sportului 
CAROL CORBU (Steaua), vice- 
campion european la triplusalt : 
„în septembrie trecut, la Roma, 
mi-am recî.știgat locul ce mi se 
cuvenea, cred, în ierarhia sărito
rilor de triplu. Am părăsit arena 
internațională în martie ’73 eu 
titlul european de sală, am 
venit cu medalia de argint la 
ropenele în aer liber. în 1975 
încerca să mă reacomodez 
„aerul tare" de dincolo de 
metri. De fapt, obiectivul meu e 
mai pretențios și reprezintă... o 
săritură în preajma recordului 
mondial".

re- 
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17
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• ACTUALITĂȚI o 
la jucătorii care au fost încor
porați pentru satisfacerea stagiu
lui militai- ; care au terminat sa
tisfacerea stagiului militar; care 
au fost admiși în anul I Ia cursu
rile de zi ale invățămîntului su
perior, precum și la aceia care au 
absolvit un institut de învățămînt 
superior.

© „MECIUL
LA NIMES, AM1NAT 
MISTRAL VIOLENT. Așa cum a- 
nunțasem, ieri trebuia să se dis
pute la Nîmes meciul de adio pe 
care echipa cu același nume îl 
organizează cu prilejul retragerii 
lui Pircăîab din activitatea com- 
petițională. Un Mistral violent a 
decis, însă, amînarea partidei 
care trebuia să opună echipei lui 
Kader Firoud, Olimpique Nîmes, 
o selecționată internațională care

IN TOAMNA OFENSIVEI MASIVE A TINEREȚII
tatea plutonului. Evoluția ei în
tr-o așezare 4—3—3, pe care ’o a- 
plică de cîțiva ani, a avut 
„vîrfuri" meciurile cu 
nica Iași (d), U.T.A. (a), rs.o.«.,
Tg. Mureș (a), F.C.M. Reșița (d) 
și F. C. Argeș (d). Partida cu 
F.C.M. Reșița a fost, credem, un 
veritabil test al tuturor posibili
tăților formației clujene. Pe un 
teren foarte greu, o ploaie to
rențială și în condițiile unei re
plici deosebite, „U“ Cluj-Napoca 
a imprimat jocului un ritm viu, 
mijlocașii (prin marele lor tra
valiu și o gîndire surprinzător 
de matură), fără să neglijeze aju
torul dat apărării, au constituit o 
bună rampă 'de lansare a contra
atacurilor purtate de cele trei 
vîrfuri rapide și insistente. „Am 
pierdut astăzi, dar nu-i supărare 
— afirma după meci Remus Cîm
peanu. Numai de-am juca a.șa 
mereu". Intr-adevăr, „U“ a pără
sit învinsă terenul din Valea Do- 
manului — putea la fel de bine 
să și cîștige — dar a DEMON
STRAT celor care au văzut-o 
jucînd atunci și, înainte de toate, 
sie însăși, că POATE MAI MULT, 
că poate practica un fotbal de 
foarte bun nivel tehnic și spec
tacular, că numai evoluind Ia o 
asemenea cotă poate redeveni un 
„11“ de regularitate în campiona
tul nostru, o echipă cu specificul 
ei de altă dată : dăruire exempla
ră, elan.

Pînă la realizarea 'acestor o- 
biective, „șepcile roșii“ mai au, 
însă, de parcurs un drum destul 
de lung și deloc ușor. Și înainte 
de toate vor trebui să elimine 
din comportarea lor generală 
OSCILAȚIILE, căderile neaștep
tate după unele victorii pe de
plin meritate. „Știm că mai avem 
încă foarte mult de muncă —ne 
spunea, la încheierea turului, 
ambițiosul antrenor al „alb-negri- 
lor“, Vasile Băluțiu.' Exceptîndu-i 
pe Anca. Matei, Porațchi, Pexa, 
Uifăleanu și Batacliu, ceilalți ju
cători au o CAPACITATE DE 
EFORT REDUSA, iar unii dintre 
componenții lotului nu cunosc 
încă bine multe din procedeele 
tehnico-tactice, fiind foarte ti
neri sau proveniți din categorii 
inferioare. ~ 
cred mult în posibilitățile jucă
torilor, în 
a se autodepăși".

„U“ Cluj-Napoca este, într-a- 
devăr, o formație ' foarte tînără. 
O formație care, momentan, își 
caută o albie proprie, între ma
lurile căreia speră să... curgă 
năvalnic intr-un viitor nu prea 
îndepărtat.

Laurențiu DUMITRESCU

Un fundaș (Mierluț nr. 5 — pătrundere și pasă decisivă), un ata
cant (V. Mureșan — autorul golului) și un mijlocaș (Cîmpeanu II 
— gata să intervină) in apropierea buturilor Olimpiei Satu Mare. 
Este o expresie elocventă a jocului elastic, modem, practicat de 
„U“ in unele momente, indeosebi atunci cind s-a mobilizat la 
maximum. Foto : I. LESPUC

„U“ Cluj-Napoca este una din
tre cele mai tinere echipe din 
prima noastră divizie. Poate cea 
mai tînără. 18 din jucătorii „alb- 
negrilor" nu au mai mult de 22 
de ani. „U“ a jucat, în toamna 
lui ’74, 15 meciuri cu un junior 
(Cîmpeanu II), titular în linia 
mediană, cu un al doilea mijlocaș 
(Hurloi) abia ieșit de pe... băncile 
junioratului, cu un portar (Lăză- 
reanu), doi fundași (Porațchi, 
Matei) și trei atacanți (Coca, Ba
tacliu, V. Mureșan) foarte tineri, 
fără o bogată experiență compe- 
tițională. ■

„Șepcile roșii" au încheiat se
zonul avînd la conducerea teh
nică un antrenor debutant în 
primul eșalon (Vasile Iiăluțiu) și 
ca vicepreședinte al secției de 
fotbal un fost coechipier — pînă 
în vara trecută — al majorității 
jucătorilor din actualul lot (Re-

va cuprinde și pe jucătorii 
mâni Lucescu și Dinu, invitați de 
către clubul organizator.

Meciul se va disputa, totuși, 
duminică sau, dacă timpul nu va 
permite din nou, marți 7 ianuarie.

® TURNEUL INTERNATIO
NAL DE JUNIORI DE LA TEL 
AVIV. Luni, la Tel Avlv, se vor 
consuma ultimele partide meni
te să desemneze pe ciștigătoarea 
turneului internațional de juniori 
organizat de țara gazdă. Echipa 
României întîlnește reprezentati
va Israelului, iar R.F.G. pe cea 
a Norvegiei.

Reamintim rezultatele înregis
trate în precedentele jocuri i Ro
mânia — Norvegia 1—0 (a marcat 
Cîmpeanu II în min. 79), Româ
nia — R.F.G. 1—1, Israel — Nor
vegia 2—0, R.F.G. — Israel 1—1.

De miercuri, la Brăila

PRIMUL TURNEU

ro-

mus Cîmpeanu), ambii legați trup 
și suflet de „U“.

Așadar, tinerețe, foarte multă 
tinerețe. Prin prisma acestei ti
nereți, in plină ofensivă — cu 
atuurile și, trecător, cu dezavan
tajele ei — trebuie să privim, să 
analizăm și să judecăm compor
tarea echipei clujene în prima 
parte a campionatului.

Startul a fost ezitant (3 egaluri, 
2 înfrîngeri în primele 5 etape), 
căutările (formulei de echipă) — 
multe și nu întotdeauna izbutite, 
moralul unor jucători — foarte 
fragil, au existat numeroase acci
dentări și chiar plecări din ta
băra Universității. O schimbare 
inspirată de antrenor — după eta
pa a V-a — și acordarea unui 
credit nelimitat multor jucători 
de perspectivă, „plantați" în ju
rul unui AX BINE RODAT (Pexa 
— Anca — Uifăleanu), un trio de... 
vulpoi bătrîni, au avut ca 
imediat un frumos salt, din 
solul clasamentului pînă 
locurile fruntașe. înaintea 
melor etape „U“ se afla pe 
5. Un semieșec pe teren propriu 
(1—1 cu Olimpia) și o infrîngere 
la limită (0—1, cu Jiul, la Petro
șani), după ratări de-a dreptul 
incredibile (INEFICACITATEA 
ESTE CAUZA MULTOR REZUL
TATE SLABE OBȚINUTE DE 
FORMAȚIA CLUJEANA) au tras 
în jos echipa, plasînd-o la jumă-

1

I
• PUNCTE REALIZATE :
- acasă :
— deplasare :
• JUCĂTORI FOLOSIfl

FIȘIER
17 (procentaj 5O°/o)

ca
Politeli-

A.S.A.

Cu toate acestea,

dorința lor fermă de

k\\\\\\\\\\\^ I
10 5 4 1 8- 5 14 (70%) 
7 1 1 5 6-14 3 (21%;

— ---------(22) : Pexa (totalul meciurilor : 17 — media note
lor : 7,41), Porațchi (17-7,23), Anca (17-6,88), Batacliu (17-6,70), Lâzâreanu 
(15—7,40), Cîmpeanu il (15—7,06), Uifăleanu (15—6,66), Coca (15—6,13), Hurloi 
(12—6,41), Matei (10—7,00), V. Mureșan (10-6,70), Damian (9-6,55), Dumitrescu 
"* ' “’ * ............................. - - ■ -- --------- - (5-5,80).

jucat doar

AL „CIRCUITULUI DE TENIS"

(8—6,66), Mieiluț (7—7,00), Vasilîu (7—6,57) Barbu (7—6,00), Furnea 
Noghi (2—6,00), Albu (2—7,50), Suciu (1—7), Căpușan (1—6), Vaczi (a 
10 minute).

• MEDIA NOTELOR ECHIPEI : 6,80.
• FORMAȚIA DE BAZA : Lâzâreanu — Porațchi, Pexa, Matei, 

Hurloi, Cîmpeanu II, Anca — Uifăleanu, Coca, Batacliu.
q GOLGETERII ECHIPEI : Uifăleanu 3 (1 acasă — 2 în deplasaie), Batacliu 

(2+1), Coca 2 (1 + 1), V. Mureșan 2 (2+0), Porațchi 1 (0-Ț-1), Cîmpeanu ll 
(0 + 1), Mlerluț 1 (0+1), Anca 1 (1+0).
• CARTONAȘE GALBENE : Uifăleanu - 

Damian, Hurloi, Matei, Coca și Dumitrescu
• CARTONAȘE ROȘII : nici unul.
O JUCĂTORI SANCȚIONAȚI : Uifăleanu 

cartonașe galbene.
• FAULTURI COMISE : 214 (cele mai

Mierîuț —

3
1

3, Anca, Batacliu și Pexa — cite 2, 
— cite 1.

La început de an, tenisul ro
mânesc debutează cu o manifesta
re inedită și de mare interes : 
este vorba de „Circuitul de turnee** 
care va începe miercuri, prima 
gazdă fiind municipiul Brăila. 
După cum sîntem informați de 

a fost definitivată listaF.R.T.
concurenților noștri care, timp de 
peste 8 săptămîni, se vor întrece 
in tot atitea orașe, într-o compe
tiție non-stop. Iată numele parti- 
cipanților : Dumitru Hărădău — 
campionul țării, Toma Ovici, Tra
ian Marcu, Mihai Tăbăraș, Ion 
Șantei, Viorel Sotiriu, Sever Mu
reșan, Constantin Popovici, Bebe 
Almăjan, Dan Nemeș, Iosif Ke- 
rekeș și Petre Mărmureanu. La 
startul primei etape a circuitului

ACTUALITATEA ÎN SPORTURILE DE IARNA
Cei mai buni biatloniști ai țării par

ticipă, în zilele de 4—5 și 6 ianuarie, 
Ia un mare concurs internațional ce 
se dispută în cunoscuta stațiune Za
kopane (Polonia). La întreceri • sînt 
prezenți Gheorghe Gârniță, Gheorghe 
Voicu, Victor Fontana, Nicolae Vestea 
și Gheorghe Cristoloveanu (seniori), 
Ferenc Foriko, Cornel Mandruș și 
Dumitru Drăghici (tineret). Vor avea 
loc curse de 10 și 20 km (pentru se
niori), 15 km (pentru tineret) și șta
fete. Lotul român este condus de an
trenorii Constantin Tiron și Marcel 
Stuparu.

După întrecerile din Polonia, senio
rii vor pleca in Uniunea sovietică,

unde — între 10 șl 12 Ianuarie — vor 
participa la tradiționalul concurs de 
la Kavgolovo, alături de cei mal buni 
biatloniști din U.R.S.S., Polonia, R.D. 
Germană, Suedia, Norvegia ș.a.

In țară, simbătă și duminică au loc 
numeroase competiții. Astfel, la Si
naia, etapa I a „Cupei speranțelor” 
pentru copil Ia probe alpine. La Pre
deal vor avea loc cursele de fond 
pentru juniori și copii dotate cu 
„Cupa Predeal", iar pe trambulina de 
la Cioplea se va disputa concursul 
de sărituri pentru copii dotat cu 
„Cupa Brașov ia”.

Deci, sporturile de iarnă au intrat 
In drepturi depline.

va fi prezent și Linărul tenisman 
din R. D. Germană, Thomas Emm- 
rich, specialist al jocului pe supra
fețe rapide, campion al țării sale 
și cîștigător a numeroase turnee, 
dintre care și cel recent încheiat 
la Sofia.

în lotul sportivilor sînt prezenți, 
după cum se poate remarca, com- 
ponenții echipei naționale de se
niori a României (excepție făcind 
Ilie Năstase și Ion Țiriac) : Hă
rădău, Ovici, T. Marcu și Tăbăraș. 
Ei vor fi însoțiți de antrenorii 
Gheorghe Cobzuc și Gh. Boaghe. 
Director al circuitului de turnee 
și arbitru principal a fost numit 
Florian Marinescu. La Brăila vor 
face deplasarea, în'calitate de ar
bitri, bucureștenii Mircea Constan- 
tinescu și Gheorghe Stan, urmînd 
ca dintre localnici să li se alăture 
Marcel Baia, Radu Popescu și Ni- 
colae Mireaj ultimii doi și compo- 
nenți ai echipei de tenis „Con
structorul", recent promovată în 
seria a II-a a Diviziei A. După 
informațiile de ultimă oră primite 
de la tovarășul Ion Diacomatu, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Brăila, locuitorii municipiului du
nărean așteaptă cu interes începe
rea întrecerilor. Au fost difuzate 
afișe propagandistice, s-au tipărit 
„fluturași" conținând cîteva reguli 
ale jocului de tenis și unele re
comandări către 
fine, suprafața 

iră a sălii
verde.

spectatori și, in 
de dușumea cu 
a fost vopsită în

— o etapa, pentru ccumularea a 3

___ ______ __________  ___________ multe — 19 — in etapa a Xl-a ; 
cele mai puține — 8 — în etapele a V-a, o X-a și a XlV-a).

• NUMĂRUL DE ȘUTURI : total : 211 (cele mai multe — 22 — în etapele o 
XlV-a șl a XVI-a ; cele mal puține — 5 — în etapa a Xlll-a) ; pe spațiul 
porții : 97 (cele mai multe — 12 — în etapa a XVI-a; cele mai puțin» — 2 — 
în etapa a XVII-o). , , „

® NU A BENEFICIAT de nici o lovitură de la 11 m ; nu a fost penalizata 
cu nici un penalty.

« LA MECIURILE susținute acasă au asistat 63 090 de spectatori.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ESTE ULTIMA ZI PEN

TRU PROCURAREA BILETELOR 
LA TRAGEREA EXTRAORDI
NARA LOTO A NOULUI

DIN 5 IANUARIE 1975

Tragerea are loc la București 
la Sala Clubului Finhnțe-Bânci 
din str. Doamnei nr., 2 cu înce
pere de la ora 1’8. După' tragșr 
va rula un film artistic.

Amănunte găsiți în prospectele 
tragerii, existente la toate agen
țiile Loto-Pronosport.

Biletele de 15 lei vă dau drept - 
de participare la toate extrage
rile.

AGENȚIILE LOTO PRONO
SPORT VĂ AȘTEAPTĂ!

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 27 DECEMBRIE 1974
Extragerea I: cat. 1 ; 1,30 variante a 50.000 lei ; cat. 2 : 6,50 a 7.132 lei; 

cat. 3 : 10,80 a 4.292 lei ; cat. 4: 18,05 a 2.568 lei ; cat. 5 : 194,05 a 239 lei ; cat. 
6: 122,50 a 378 lei.

REPORT CATEGORIA I: 483.906 lei. „
Extragerea a II-a : cat. B : 5 variante a 7.706 lei ; cat. C : 5,15 a 7.482 lei, 

cat. D : 24,05 a 1.602 lei; cat. E : 73,35 a 525 lei ; cat. F : 133,25 a 289 lei ; 
cat. X: 1.494,20 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 352.511 lei. da-titta
Cîștigul de 50.000 lei de la cat. 1 a fost obținut de MOGYOROS ROZAXJA 

din Satu Maie.



TRIUNGHIULARUL 
DL SCRIMĂ 

PENTRU TINERET 
DL IA SOFIA

Tradiționalul triunghiular de 
scrimă pentru tineret România 
— R.D.G. — Bulgaria se va 
desfășura în acest an între 10 și 
12 ianuarie, în capitala Bulga
riei. Se vor disputa întreceri 
la toate armele, atît pe echipe 
cît și la individual. Printre 
concurenții români se află flo- 
retiștii Kuki și Buricea, flore- 
tistele Moldovan și Tudose, spa
dasinii Mănescu și Kerekeș, sa- 
brerii Frunză și Pantclimonescu.

VESTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
7 7

U. R S. S.

UN MODERN COMPLEX DE BAZINE

La Kazan, pe Volga, în R.S.S. 
-Autonomă Tătară, s-a deschis un 
nou complex sportiv, construit 
pentru muncitorii uzinei de sin
teză organică din oraș. Zilnic, 
1 200 — 1 500 de oameni pot face 
sport în cadrul acestui complex, 
care este format din mai multe 
bazine de înot. Bazinul principal

R. P. BULGARIA

TRADIȚIE PUGILISTICA
•I

Cel de al doilea oraș ca mări
me din Bulgaria, Plovdiv, s-a re
marcat întotdeauna ca unul din
tre centrele de frunte ale boxului 
bulgar, contribuind din plin la 
dezvoltarea acestui sport, precum 
și la obținerea unor succese în 
arena internațională. Datele a- 
testă că boxul a fost cunoscut aci 
încă din antichitate, cînd pe sta
dionul cu tribune de marmoră, 
recent descoperit în centrul ve
chiului Filipopolis, se desfășurau 
întreceri de pugilat.

Boxul modern bulgar își începe 
istoria în 1926, la numai doi ani 
după ce la Sofia au avut loc pri
mele „partide". Ca fiecare sport 
nou, și boxul s-a afirmat dificil, 
un avînt mai mare înregistrînd 
mai tîrziu, cînd a luat ființă pri
ma școală de box din oraș, școa
lă din care aveau să răsară cei 
dintîi campioni ai Bulgariei dați 
de Plovdiv.

IOLANDA BALAȘ-SOTER, PE LOCUL 3 
In clasamentul celor mai bune 

ATLETE DIN TOATE TIMPURILE!
VARȘOVIA, 3 (Agerpres). — 

Revista poloneză „Sport" din Ka
towice a întreprins o anchetă 
pentru desemnarea celor mai buni 
atleți din toate timpurile.

La feminin, pe primul loc a 
fost clasată cunoscuta sprinteră 
poloneză Irena Szewinska, cu 204 
puncte, urmată de Fanny Blan- 

este de dimensiuni olimpice, iar 
in tribunele sale pot lua loc pes
te 700 de spectatori. In alte două 
bazine mai mici se antrenează co
piii de la cele două școli sportive 
din oraș. Antrenori cu înaltă cali
ficare îi inițiază în tainele înotu
lui, săriturilor șl poloului.

Adevărata afirmare în Plovdiv 
a cunoscut-o însă boxul în anii 
de după eliberarea de sub jugul 
fascist, cînd, în cadrul cluburilor 
sportive din oraș, au luat ființă 
secții de box, iar numărul celor 
care practicau acest sport a cres
cut vertiginos. Din 1944 și pînă 
în prezent, 27 de boxeri din 
Plovdiv au cucerit 59 de titluri 
de campioni ai țării, 25 au deve
nit maeștri, iar 4 — maeștri eme- 
riți ai sportului, 6 au obținut me
dalii la campionate europene și 
la Jocurile Olimpice. De aseme
nea, reprezentanții orașului de pe 
malurile Mariței au cîștigat de 
cinci ori „Cupa Strandjata".

Clubul „Lokomotiv" din locali
tate a devenit în două rînduri 
campion republican pe echipe și 
tot de atîtea ori vicecampion, iar 
„Trakia" s-a clasat de 11 ori prin
tre primele 4 echipe ale campio
natului național.

kers-Koen (Olanda) — 189
puncte, Iolanda Balaș-Soter (Ro
mânia) — 141 puncte, Renale Sto
cker (R. D. Germană) —■ 86 
puncte, Faina Melnik (U.R.S.S.) și 
Wilma Rudolph (S.U.A.) — cite 
75 puncte.

In clasamentul celor mai buni 
atleți, pe primul loc s-a situat 
sprinterul american de culoare 
Jessie Owens — 219 puncte, ur
mat de Paavo Nurmi (Finlanda)
— 195 puncte, Emil Zatopek
(Cehoslovacia) — 166 puncte, Al
fred Oerter (S.U.A.) — 151 puncte, 
Valeri Brumei (U.R.S.S.) — 89
puncte și Robert Beamon (ÎS.U.A.)
— 56 puncte.

La anchetă au participat 25 de 
specialiști din 21 de țări ale 
lumii.

LAUREATI SPORTIVI
9

Ca de obicei, la fiecare sfîrșit de 
an, în multe țări se organizează an
chete pentru desemnarea celor, mai 
buni sportivi. Iată clasamentele re
zultate în unele țări europene.

AUSTRIA

1—2. Annemarie Moser — Proll 
(schi) și David Zwilling (schi). 3. 
Hugo Simon (călărie), 4. Hans Hin- 
terseer (schi), 5. Robert Jessening 
— Hans Polaschegg (yachting).

BULGARIA
1. Liliana Tomova (atletism). 2. 

Gheorghi Todorov (haltere), 3. Anka 
Pelova (tir). 4. Aleksandăr Tomov 
(lupte). 5. Petar Kirov (lupte).

CEHOSLOVACIA

1. Vitezslav Macha (lupte), 2. Anton 
Tkac (ciclism), 3. Helena Fibingerova 
(atletism), 4. Stanislav Henych (schi- 
fond), 5. Milan Orlowski (tenis de 
masă).

ELVEȚIA

1. Clay Regazzonî (automobilism).
2. Roland Collombin (schi). 3. Walter 
Steiner (schi), 4. Alfred Kălin (schi), 
5. Michel Kuhn (ciclism) — mascu
lin ; 1. Lise-Marie Morerod (schi), 2. 
FranQoise Monod (înot). 3. Karin Iten 
(patinaj artistic), 4. Met a Antenen 
(atletism), 5. Christine Stuckelberger 
(călărie) — feminin.

FINLANDA

1. Riitta Salin (atletism), 2. Juhani 
Suutarinen (biatlon), 3. Hannu Siito- 
nen (atletism). •

R. D. GERMANĂ

1. Hans — Georg Aschenbach (schi- 
sărituri), 2. Gerhard Grimmer (schi- 
fond), 3. Jan Hoffmann (patinaj ar
tistic) — masculin; 1. Kornelia Ender 
(înot), 2. Christine Erratți (patinaj 
artistic), 3. Arinelcre Zinke (gimnas
tică) — feminin

R. F. GERMANIA
I

1. Eberhard Gienger (gimnastică),
2. Peter Nocke (înot), 3. Franz Be
ckenbauer (fotbal), 4. Hartwig Steen- 
ken (călărie). 5. Karl Honz (atletism).

IUGOSLAVIA
1. Mate Parlov (box), 2. Miriam 

Masici (tir), 3. Luciano Susanj (at-

SCRIMERII
ROMÂNI 

ÎN IERARHIILE
MONDIALE

PARIS (Agerpres). — Federa
ția internațională de scrimă a 
dat publicității, la Paris, clasa
mentele celor mai buni scrimeri 
din lume, la cele trei arme, pe 
anul 1974.

La sabie, pe primul loc se 
află italianul Mario Aldo Mon
tano, secundat de sovieticul Vik
tor Sidiak. Sportivul român Dan 
Irimiciuc ocupă locul 7. Cel 
mai bun spadasin al anului 
1974 a fost desemnat suedezul 
Rolf Edling, urmat de Boris 
Lukomski (U.R.S.S.). Anton 
Pongraț (România) se află pe 
locul 7.

La floretă, pe primele locuri 
au fost clasați Aleksandr Ro
manov (U.R.S.S.) — la bărbați 
și Ildiko Bobis (Ungaria) — la 
femei. Floretista româncă Ana 
Pascu este situată pe locul 10.

ÎN ȚĂRI EUROPENE
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letism), 4. Nikola Dragas (popice), 5. 
Nenad Stekici (atletism) □

SUEDIA
1. Bjbn Borg (tenis), 2. Ralf 

Edstrom (fotbal). 3. UIrika Knape 
(sărituri de la trambulină — nata- 
ție), 4. Thomas Magnusson (schi), 
5. Rolf Edling (scrimă).

UNGARIA
1. Zoltan Magyar (gimnastică). 2. 

Andrăs Hargitay (înot), 3. Ildiko Bo
bis (scrimă).

U.R.S.S.
1. Ludmila Tuiîsceva (gimnastică),

2. Anatoli Karpov (șah), 3. Vasili 
Alekseev (haltere). 4. Vladislav Tre
tiak (hochei pe gheață), 5. Vasili So
lomin (box).

Corespondență din Italia

LAZIO - JUVENTUS, DERBYUL TURULUI
BOLOGNA (prin telex). — 

Tifosii se întorc la campionat 
pentru a uita una dintre cele mai 
slabe prestații pe care iși amin
tesc să o fi avut naționala italia
nă de fotbal : cea de duminica 
trecută, la Geneva, în fața Bulga
riei. Dar nu a primei echipe a 
acestei țări, ci de fapt a celei 
de... tineret. Și ca să-i facă pe ti
fos! să uite meciul naționalei, cam
pionatul le oferă duminică o par
tidă de mare interes : Lazio-Ju- 
ventus, o partidă între campioana 
„en titre" și actualul lider. Dacă 
„neo-zeelandeza", adică epidemia 
de gripă care a imobilizat la pat 
jumătate din Italia, nu va afecta 
și pe jucători, întîlnirea progra
mată pe Stadio Olimpico din Ro
ma se anunță a fi cea mai specta
culoasă din turul campionatului. 
De o parte, Juventus cu Zoff, Fu- 
rino, Anastasi, Capello, Altafini, 
Bettega și ceilalți, de partea cea
laltă Lazio, cu Martini, Chlnaglia, 
Re Cecconi etc. Credem că nu mai

PE SCURT
TENIS. Ultimele finale ale campio

natelor Australiei, de la Melbourne. 
Dublu bărbați : Alexander, Dent — 
Stone, Carmichael 6—3. 7—6. Simplu 
juniori : Casa (Franța) — Delouie 
(S.U.A.) 6—4, 6—4; junioare : Natașa 
Șmireva (U.R.S.S.) — Nelly Gregory 
(S.U.A.) 7—5. 6—4 • A început tur
neul de la Dallas, numai pentru par
tide de dublu-mixt : Billie Jean King, 
Oven Davidson — Franșoise Durr, 
Andrew Pattison 6—3, 6—4; Nancy 
Gunter, Cliff Richey — Virginia 
Wade, Cliff Drysdale, 6—4, 3—6, 6—2.

BASCHET. In turneul de junioare 
de la Kielce (Polonia) : Bulgaria — 
România 73—67 (37—35), Cehoslovacia 
— România 86—64 (40—24) • în C.C.E. 
(sferturi de finală), masculin : Tran- 
sol (Olanda) — Maccabi Tel Aviv 
85—94 (26—48); Zadar — Slavia Praga 
93—69 (51—28).

ȘAH. în grupele preliminarii ale 
C.E. de juniori, la Groningen : Mor
tensen (Danemarca) — Dominte (Ro
mânia) 1—0, Ivanov (U.R.S.S.) Rayner 
(Țara Galilor) 1—0, Salonen (Finlan
da) — Barlov (Iugoslavia) 1—0 —
toate meciuri în grupa B a în tur
neul de la Hastings, după 5 runde, 
conduce suedezul Andersson cu 3</2 
p, urmat de Milles (Anglia) și Sigur- 
Jousson (Irlanda) cu cîte 3 p (1). « 
Orașele Manilla, Ciudad de Mexico și 
Milano și-au depus oficial candida
tura de a găzdui meciul pentru titlul 
mondial de șah dintre marii maeștri 
Robert Fischer (S.U.A.) deținătorul 
titlului și Anatoli Karpov (U.R.S.S.). 
Locul de desfășurare a meciului, 
care urmează să înceapă în ziua de 
1 iunie, va fi definitivat la 17 fe
bruarie.

ATLETISM. Crosul de la Madrid a 
fost cîștigat de scoțianul Ian Stewart, 
care a parcurs distanța de 6 000 m în 
15:29,2.

HOCHEI. La C.M. de tineret, în 
Canada : Suedia — Finlanda 5—3; 
Canada — Cehoslovacia 3—0. în cla
sament : Canada 8 p (din 4 jocuri), 
U.R.S.S. 6 n (din 3 jocuri). Suedia 
4 p, Finlanda și Cehoslovacia 1 p, 
S.U.A. 0 p a La Budapesta, in C.C.E.: 
Ferencvâros — Klagenfurt 5—5 (în 
tur 6—8) («> în Cupa Ahearne : Di
namo Moscova — A.I.K. Stockholm 
5—3, Sparta Praga — Leksand (Sue
dia) 3—2.

SCHI. Proba de slalom special (m) 
de la Langewang (Austria) a fost 
dominată de schiorii austrieci, clasați 
pe primele patru locuri. A cîștigat 
Hans Hinterseer « Proba feminină 
de 5 km de la Moscova s-a încheiat 
cu victoria Raisei Smetanina, în 
13:16,2. Cursa masculină de 15 km, a 
fost ciștigată de Serghei Savelev — 
14:42,2 © Cel de-al treilea concurs de 
sărituri din cadrul ,,Turneului celor 
4 trambuline", disputat vineri la 
Innsbruck a fost cîștigat de austria
cul Karl Schnabl cu 239,6 puncte (să
riturile sale au măsurat 99 și res
pectiv 100 m). In clasamentul gene
ral, înaintea desfășurării ultimului 
concurs, conduce Willy Uerstl — GG4.1 
p, urmat de Edi Federer — 655,4 p., 

este nevoie de alte argumente 
pentru a demonstra importanța a- 
cestui meci din care ar putea ieși 
un Juventus în evadare irezisti
bilă sau o nouă regrupare în frun
tea clasamentului.

La lumina acestui derby, toate 
celelalte partide ale etapei pălesc. 
Dintre acestea mai marcantă ni se 
pare deplasarea Iui Milan la Ce
sena, prilej cu care Milan va tre
bui „să se pronunțe" în privința 
aspirațiilor sale la titlu. Ar mai fi 
și Inter-Napoli, dar, după înfrîn- 
gerea catastrofală din partea lui 
Juventus, echipa napolitană pare 
să-și fi pierdut echilibrul și nu 
mai convinge pe nimeni. în sfirșit, 
meciul Cagliari — Fiorentina pro
mite mult așteptatul debut al lui 
Riva în actualul campionat...

CESARE TRENTINI

DE PRETUTINDENI

ECHIPE DE VÎNZARE...

și-a 
de

Bilanțul deficitar al primului 
an de activitate în liga ora
șelor americane, care 
luat pomposul nume 
„World Team Tennis", se do
vedește prin treptata lichida
re a echipelor. După repre
zentativele din Minnesota șî 
Detroit, iată o a treia : echi
pa Denver Rackets este scoa
să la mezat. Bud Fischer, 
proprietarul formației în care 
figurau jucători ca Tony Ro
che și Frangoise Durr, a de
clarat că vinde echipa de te
nis pentru că i se pare mult 
mai profitabilă investirea 
nilor într-o echipă de 
chet...

ba
ba s-

O PREMIERA 
MONDIALA

de

A- 
cl- 
a 

a- 
au

La Limoges, o echipă 
cercetători francezi a realizat 
o premieră mondială în do
meniul medieînei sportive, 
vînd concursul cunoscutului 
clist Raymond Poulidor șl 
patru dintre coechipierii 
cestuia, medicii francezi 
efectuat teste privind reacțiile 
creierului la efortul fizic 
intens, respectiv pulsografia 
creierului în timpul efortului 

și după efort, electroencefa
lograma, un test do teleme
trie EEG la distanță. Pentru 
a realiza aceste teste, cicliștii 
au pedalat pe un parcurs ex
trem de dificil. Experții fran
cezi au declarat că rezulta
tele experienței pun probleme 
destul de complicate. Prima 
concluzie : în comparație cu 
sportivii neantrenați, conse
cințele efortului la nivelul 
cerebral sînt mai puțin mar-

cânte. Culmea paradoxului 
este însă aceea că, potrivit 
experiențelor efectuate la Li
moges, Poulidor nu ar fi bun 
pentru a practica sportul ci
clist de performantă...

CEA MAI MARE MINGE 
DIN LUME

în R.F. Germania a fost 
prezentată cea mai mare 
minge de fotbal din lume. Ea 
are diametrul de 1,75 m, cîn- 
tărește 25 kg și conține 2,8 
mc de aer. Pentru confecțio
narea ei au fost folosite 7 
piei de vită, cheltuindu-se su

ma de 4 500 de mărci vest- 
germane.

Mingea, care poate fi văzu
tă pe marile stadioane din 
R.F.G., poartă semnăturile tu
turor jucătorilor din prima 
ligă. După ce mingea-gigant 
își va încheia turneul, pentru 
a culege autografele jucăto
rilor, ea va fi vîndută la li
citație, suma realizată urmîncl 
a fi pusă la dispoziția funda
ției „Asistența sportivă."

SPORTIVII PICTEAZĂ

Celebrul fondist belgian 
Gaston Roelants expune în 
galeria Tivoli din Bruxelles un 
mare număr din picturile 
sale. După cum se știe, atle
tul belgian se ocupă în orele 
libere cu pictura. După verni
saj, aprecierile criticii de ar
tă din capitala Belgiei îi e- 
rau favorabile. S-a subliniat, 
în special în peisajele ' sale, 
frumoasa compoziție coloris- 
ticâ.

De asemenea, canadianul 
Toller Cranston, vicecampio- 
nul mondial de patinaj artis

tic, se dovedește un pictor 
de talent. Ultimele sale lu
crări au fost recent expuse la 
o expoziție din Dusseldorf.

MARATON DUPĂ 
INFARCT CARDIAC

Pînă nu de mult, o pă
rere larg răspândită în 
lume era aceea că, după 
un infarct cardiac, omul 

nu are voie să mai alerge! 
Si totuși, un grup de me
dici din Toronto, alcătuit 
din dr. Kavanag. dr. She
pard și dr. Pandit au de
monstrat că, dimpotrivă, 
alergările și mișcările, in 
general, ajută vindecarea 
inimii. Ba mai mult, me
dicii canadieni au făout o 
experiență cu opt foști pa- 
cienți, care cu 4 ani în 
urmă suferiseră infarcturi 
cardiace. Aceștia au fost 
supuși unei alergări mai 
lungi : ii s-a recomandat 
să... parcurgă un maraton. 
Experiența a dat rezultate 
bune : 7 dintre ei au aler

gat pe tot traseul, lung de 
peste 42 km, și doar unul 
a fost nevoit să abando
neze... după 20 de kilome
tri ! Inimi... zdravene, nu 
glumă 1

GHEATA NU SE TOPEȘTE 
NICI IN AFRICA !

Le
sa 

numai

. des- 
din vagon și instala la 
spectacolului. In numai 
ore, gheața est© în 

perfectă și, după cum 
specialiștii Institutului 

‘ din
care au elaborat 

agregatelor, ea

Baletul pe gheață din 
ningrad are la dispoziția 
un întreg tren, nu 
pentru actorii ansamblului, ci 
și pentru agregatele necesare 
producerii qheții. intr-un timp 
record, instalațiile pentru pro
ducerea ghețîi se pot 
cârca 
locul 
cîteva 
stare 
spun 
de cercetări științifice 
Leningrad, 
planurile _ „ 
poate rezista pînă la tempe
raturi înalte, chiar ș: sub soa
rele torid al Africii. Supra
fața ghețîi pe care își eta
lează măiestria patinatorii — 
printre care Ludmila Belou
sova și Oleg Protopopov, și 
ei corrponențî ai ansamblului 
— însumează 600 de metri 
patrați.

• Două echipe din Drima ligă a cam
pionatului Ungariei, M.T.K. și Egyetertes 
— ambele din Budapesta — au fuzionat. 
Cu începere din primăvară ele vor par
ticipa ca o singură formație în campio
nat sub numele de V.M.T.K. în clasament, 
punctele realizate de formațiile care au 
jucat cu Egyetertes se vor anula, în timp 
ce meciurile cu M.T.K. rămîn valabile.
• Nu de mult a fost prezentat la Ba

den-Baden (R.F.G.) un film documentar 
al campionatului mondial, comandat de 
federațig de fotbal din R.F.G. Filmul (de 
8 mm, cu o durată de 60 de minute) 
prezintă cele mai frumoase goluri ale 
campionatului și drumul reprezentativei 
vest-germano spre titlql suprem.
• Tradiționala anchetă întreprinsă des 

revista „Fotbal — Hochei" l-a desemnat 
pe Oleg Blohin (Dinamo Kiev) drept cel 
mai bun fotbalist sovietic al anului 1974. 
Pe locul secund a fost clasat Vladimir 
Veremeev (Dinamo Kiev), urmat de por
tarul Aleksandr Prohorov (Spartak Mos
cova).

© In urma unei anchete întreprinse da 
revista poloneză „SPORT", selecționata 
R.F. Germania, deținătoare a titlului 
mondial, a fost desemnată drept cea mai 
bună echipă europeană de fotbal a anu
lui 1974. Pe locurile următoare ; Olanda, 
Polonia, RiD. Germană, Iugoslavia, Sue- 
<Kâ, Scoția, Anglia, Belgia și Spania. In 
ultimii trei ani, cîștigătoarele acestei an
chete au fost echipele Italiei (1971 șl 
1973) și R.F. Germania (1972).

© Doi dintre cei mal valoroși jucători 
ai echipei Bayern Munchen sînt în pre 
zent indisponibili, Portarul echipei repre
zentative, Sepp Maier, este accidentat la 
mîna stingă, iar mijlocașul Uli Honess a 
fost operat la un picior și nu va putea 
fi utilizat aproape două luni.
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